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Curso 2017/18

Benvidos/as ao noso colexio!



Prezadas familias:
Entregámosvos este folleto para facilitarvos unha serie de reco-

mendacións importantes para que a chegada dos vosos fillos/as ao
centro ocorra do mellor xeito posible.

Consellos para o verán
Antes de entraren no colexio, os nenos/as deben, na medida

das súas posibilidades,  ser o máis  autónomos/as posible.  Por iso,
deben:

• Controlar esfínteres para non viren con cueiros á escola (pode
haber retrocesos, pero non volver usalo).

• Limparse despois de ir ao baño.
• Abrir e pechar billas.
• Lavar a cara e as mans sen axuda e procurando non mo-

llárense.
• Vestirse  e  espirse (de  aí  a  importancia  de  utilizaren  roupa

cómoda).
• Beber e comer sós/as.
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Período de adaptación á escola
Como educadores, temos a obriga legal e pedagóxica de planifi-

car convenientemente o proceso de adaptación do alumando que se
incorpora por primeira vez ao centro.

Un mal desenvolvemento deste proceso pode provocar proble-
mas evitables nos rapaces/as: alteracións de sono, de alimentación,
ansiedade  ante  a  separación  e  sentimentos  de  abandono  ou  de
medo... Podemos atopar nenos/as que choran, algúns/nhas resigna-
dos/as, outros que se manteñen illados/as, que rexeitan todo e fan-
se preguntas do tipo “Cando vén a miña mamá/o meu papá?”....

En setembro xa vos concretaremos a organización deste perío-
do. Mentres tanto, hai algunhas  pautas previas que podedes ir se-
guindo:

• Visitar a escola co  neno/a con anterioridade ao comezo do
curso para coñecer os espazos, o profesorado...

• Non presentarlle ao seu fillo/a unha imaxe idealizada da esco-
la, para evitar que teña expectativas irreais. Non usar expre-
sións como: “Na escola valo pasar de marabilla, porque alí xo-
gades todo o tempo, e hai moitos xoguetes, e alí facedes...”.

• Tampouco usar a escola como ameaza, como castigo ou como
mal menor. Non dicir cousas como “Xa verás cando vaias ao
cole” ou “Mamá/Papá ten que ir traballar, así que ten que dei-
xarte...”.

• Preparar os nenos/as para  estar sen a familia durante un
tempo: deixando que queden en ocasións a cargo de familiares,
compartindo tardes de xogo na casa doutras cativos/as.
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Reunión do mes de setembro
O martes,  5 de setembro,  ás 11 da mañá, celebraremos unha

xuntanza informativa coas familias.
Trátase dunha reunión onde imos tratar temas importantes e,

por iso,  os cativos/as non poden acudir a ela. Lembrade que está
programada con antelación suficiente para que poidades organizar-
vos.

Entrega de libros de texto e material 
Ao longo da semana (non o día da reunión, por favor) ide tra-

endo todo o material. Facédeo en bolsas ou caixas sempre identifica-
das e co nome visible.
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